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: الموضوع األول  
؟يمكن دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية  له   

:الموضوع الثاني  
".ال يمكن االستغناء عنها إنسانيةضرورة  الفلسفةعن الرأي القائل "أن  عداف   
 

 الموضوع الثالث:النص
 النّ ص:

فإنّهما ال يفيدان  " إّن المبادرة التّجريبيّة كلّها موجودة في الفكرة،إذ هي الّتي تحّرض على التّجربة ،أّما العقل واإلستدالل 

إالّ في استخالص نتائج هذه الفكرة وإخضاعها للتّجربة.فالفكرة المسبقة أو الفرض هي نقطة اإلنطالق الضروريّة لكّل 

تكديس  علىاألمر قصاء،وال الوقوف على أّي شيء.بل اقتصراستدالل تجريبي، ولوال ذلك لما أمكن القيام بأّي است

جريب بدون فكرة مسبقة كانت هناك مجازفة،ولكن من جهة أخرى، وكما قلنا في مكان مالحظات عقيمة.فإذا وقع التّ 

آخر.إذا وقعت المالحظة بأفكار مسبقة كانت هناك مالحظات سيّئة،وتعّرضنا إلتخاذ تصّورات ذهننا كما لو كانت هي 

مثير خارجي كما يحدث ذلك في جميع الحقيقة،إّن األفكار التّجريبيّة ليست فطرية بتاتا.فيجب أن تتوفّر لها مناسبة أو 

الوظائف الفزيولوجيّة (...) إّن ذهن اإلنسان ال يستطيع أن يتصّور معلوال دون علّة،بحيث أّن رؤية ظاهرة ما،تثير دائما 

رة لديه فكرة العليّة (...) على إثر المالحظة تخطر بالفكر فكرة تتعلّق بعلّة الّظاهرة المالحظة،ثّم يقع إدخال هذه الفك

 المسبقة في استدالل بمقتضاه تجرى تجارب للتّحقّق منها"

(كلود برنار)
أكتب مقالة فلسفية تعالج فيه مضمون النّص.المطلوب:   
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الشعبالشعبة: 
ختبار في ماختبار في مادة

: : ل األول
لحادثة التاسة الحادثة التاري

ضرورلفلسفةالفلسفة "أن 

ض علىض على ّّتي تحرتي تحّرّ تتتل هي الّّ

رة المسبقة أو افالفكرة المسبقة أو الفرض

ّقوف على أي الوقوف على أي  شيء.

ولكن من جهة أخزفة،ولكن من جهة أخرى

ّّتصوإلتخاذ تصورات ذهرات ذهننا كم

ي كما يحدث ذرجي كما يحدث ذلك في

 ظاهرة ما،تثيررؤية ظاهرة ما،تثير دائم
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